Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

SAMOLOTOWA WYCIECZKA DO POŁUDNIOWEJ PORTUGALII – 8 DNI

DZIEŃ 1
PRZELOT DO PORTUGALII
Zbiórka uczestników na lotnisku w Katowicach, odprawa bagażowa o godz. 15.45 i wylot do Lizbony
o godzinie 17.45. Przylot do Lizbony o godz. 20.45, odbiór bagaży i przejazd do hotelu w ok. Lizbony na nocleg.
DZIEŃ 2
SINTRA – CABO DA ROCA
Śniadanie i przejazd do Sintry - bajkowego miasteczka zamków i pałaców. Zwiedzanie dawnej rezydencji
królewskiej - Pałacu Narodowego. Następnie przejazd na Cabo da Roca – najdalej na zachód wysuniętego
punktu Europy. Skalisty brzeg wznosi się tutaj 144 metry nad Atlantykiem, tworząc niezapomniany krajobraz.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 – 4 POBYT NA WYBRZEŻU ALGARVE
Po śniadaniu przejazd na Wybrzeże Algarve: dzika przyroda, bezkresne plaże Algarve, wapienne groty na brzegu
oceanu to atrakcje, jakich nie uświadczy się nigdzie indziej na tak małym skrawku ziemi. Fale oceanu
rozbijają się w zatoczkach o skalne formacje o kształtach tak zdumiewających, jakby je stworzył rzeźbiarz
fantasta. Niezwykłość tej prowincji, pozostającej najdłużej pod panowaniem arabskim, śródziemnomorski
klimat i nieokiełznana przez cywilizację natura sprawiają, że region ten zdecydowanie różni się od reszty
Portugalii. Największym klejnotem Algarve, bezcennym w Europie, są piaszczyste, opromienione słońcem
i zróżnicowane krajobrazowo plaże. Na zachodzie prowincji przyciągają złocisto-białe plaże i wcięte laguny
z wyłaniającymi się z oceanu – niczym monumentalne rzeźby – niesamowitymi skałami. Niezwykłych widoków
dopełniają rdzawo czerwone klify. Podczas pobytu wycieczka dla naszej grupy:
SILVES – PONTA DA PIEDADE – SAGRES – PRZYL. ŚW. WINCENTEGO - LAGOS
Silves – zobaczymy dawną arabską stolicę regionu Algarve, pięknie usytuowaną u stóp Zamku Maurów;
Ponta da Piedade - z 20-metrowego klifu zobaczymy wspaniałe panoramy na Ocean Atlantycki i niezwykłej
urody plaże; Sagres – port rybacki, gdzie udamy się z wizytą do twierdzy, cytadeli siedziby byłej szkoły morskiej
Henryka Żeglarza; przejedziemy malowniczą trasą widokową na Przylądek Świętego Wincentego, uznawany
w średniowieczu za koniec świata; Lagos – kosmopolityczne miasto z portem i mariną, gdzie można skosztować
pysznych dań Algarve z ryb, owoców morza i deserów z migdałam, miasto odkrywców, w którym zobaczymy
pomnik Henryka Żeglarza, Twierdzę Portugalską oraz tradycyjne domy z fasadą zdobioną kolorowymi płytkami.
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DZIEŃ 5
TOMAR - BATALHA
Śniadanie i przejazd do Tomar, gdzie zwiedzimy Klasztor Zakonu Chrystusa – imponujący kompleks
klasztorny zbudowany przez Zakon Templariuszy. Nastepnie Batalha, gdzie znajduje się klasztor Matki Boskiej
Zwycięskiej (port. Convento de Santa Maria da Vitória). Klasztor Batalha to jeden z najwspanialszych
przykładów architektury i sztuki gotyku w Portugalii. W 1983 roku wpisany został na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Przejazd do hotelu w Alcobaca lub okolicy, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 6
ALCOBACA - NAZARE
Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie Alcobaca, gdzie znajduje sie klasztor „Santa Maria”. Również
Klasztor w Alcobaça jest klasyfikowany jako Światowe Dziedzictwo UNESCO. Następnie odwiedzimy słynny
nadatlantcyki kurort Nazare – odpoczynek, plażowanie. Powrót do hotelu w Alcobaca lub okolicy,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7
FATIMA
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Fatimy – jednego z największych na świecie sanktuariów maryjnych.
Tutaj odwiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: Bazylika, Kaplica Objawień, Kościół Trójcy
Przenajświętszej, zwiedzanie Skarbca Sanktuarium Fatimskiego. Pojedziemy do Aljustrel - wioski położonej
2 km od Sanktuarium, gdzie urodzili się Franciszek, Hiacynta oraz Łucja. Czas wolny na zakup pamiątek
i dewocjonaliów. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
LIZBONA - POWRÓT
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Lizbony - spacer po zabytkowej średniowiecznej dzielnicy Alfama pełnej
krętych, wąskich uliczek, położonej na wzgórzu u stóp Zamku Św. Jerzego, zwiedzanie - katedry Se, kościoła
Św. Antoniego Padewskiego; przejazd do dzielnicy Belem, gdzie wznosi się słynna gotycko-renesansowa Wieża
( Torre de Balem) oraz XVI wieczny klasztor Hieronimitów. Spacer nad Tagiem – podziwianie imponującego
Pomnika Odkrywców. Transfer na lotnisko w Lizbonie. Odprawa bagażowa o godz. 19.20 i wylot do Katowic
o godz. 21.20. Przylot na lotnisko Katowice Pyrzowice o godz.01.55 , zakończenie wycieczki.

Termin:

16.05 – 23.05.2018
Cena wycieczki dla grupy:

30 - 35 os.

36 - 40 os.

41 - 45 os.

3650 zł

3550 zł

3450 zł
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Zapewniamy:
 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
(bagaż podręczny do 10 kg, 55 x 40 x 23 cm + bagaż główny 1 szt. do 20 kg)
 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami
 Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji
 Opiekę i informację turystyczną pilota
 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW
do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa
„Kontynenty”.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników,
zestawy audio-guide, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych
i miejskich itp. (na ten cel należy posiadać ok. 90 €/os.); napojów do obiadokolacji, ubezpieczenia od
ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za
dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od
wpłaty zaliczki.
Uwagi:
dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 950 zł
program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc
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